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Nogle hidtil utrykte rapporter og breve m. v.

fra prins Christian August.

(Ved oberstløjtnant C. J. Anker.)

(Forts.)

U) i derdan igst ) app ort.

Fra

Christian August

til

kronprinsen.

Christiania 11. februar 1808.

Efterat jeg havde afsendt min sidste underdanige

melding, indløb efterretning fra Sverige, at iire linjeskibe,

o å 4 fregatter, var indløbne i den ydre havn ved Gøte-

borg. Det blev almindelig sagt. at det ene af disse skibe

havde 3 a 400, efter andre 1500 mand landtropper om-

bord, og at de var avantgarde for en betydelig flåde, som

gelejdede en transportflåde med 20 å 30000 mand. En
meget pålidelig mand, som har læst breve til svenske

handelsfolk i Gøteborg, stadfæster dette. Om ekspeditio-

nen virkelig er afgået fra England, om den virkelig er

bestemt til Gøteborg, og om tropperne skal debarkere der,

er mere uvist. Jeg tvivler endnu derpå ; imidlertid er

vedkommende bleven arresteret. Nogle angiver, at eks-

peditionens bestemmelse er at blokere Sjælland og at

operere mod Norge, og at den vilde sætte sig i besiddelse

af Gøteborg og Marstrands havn.
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Jeg har sidst underdanigst meldt, at kaptejn Jessen

har undgået hine røvere, efterat han havde konvoieret

nogle kjøbmandsskibe på den anden side af Læssø og jaget

efter en fiendtlig orlogsmand, der flygtede til Gøteborg.

Denne krisis, som nu snart må decideres, holder mig

på min post. Jeg håber på nogle dage at gjøre en tur

til Fredrikshald, Fredriksværn og muligens til Christian-

sand. Løjtnant Thorn e med flere til Trondhjemske regt.

hørende officerer er ankommet hertil.

Underdanigst

Christian, p. t. H.

I chifferskrift er tilføjet 17 linjer: 26. 30. 32. 24.

osv. samt 16 linjer på et løst halvark: 30. 26. 10. 9. osv.

Til disse 2 chifrerede depescher foreligger ingen løsning.

Fredrikshald d. 13. febr. 1808.

Underdanig rapport l

).

Fra cl. s. til d. s.

Tvende af de sidst indmeldte fiendtlige skibe er af-

sejlede, et er i deres sted ankommet i Marstrand. Rygtet

gik i Sverige, at russerne er indfaldne i Finland. 300

heste til en transport af svært skyts var beordrede til

Gøteborg. Garden til Finland.

Af troppesamlinger hørte man intet, ej heller om
magasiners anlæg. Af den så ofte forkyndte ekspedition

høres intet, men jeg formoder den sker (?) snart. Man
siger i Sverige, at kongen har frabedt sig de tropper,

England skal have tilbudt ham. Om subsidier tales der

vel, men jeg formoder med uret; thi jeg er forsikret, at

kongen af Sverige vil kjende sin egen interesse for vel til

at begynde krigen på en så ufordelagtig tid som denne.

D. k. h.s. nådige befaling af 4. d. m. har jeg modtaget

x

) Denne rapport er vistnok skrevet lige før den rapport af samme
dato, der er trykt i Meddel, fra Krigs arkiverne 3 b., s. 262.
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og besvaret. Den skal såvidt muligt blive efterlevet, og
jeg håber nådig tilgivelse, når jeg må tillade mig nogle

afvigelser.

Vinteren har her indfundet sig. Jeg håber, at dette

også er tilfældet i Danmark; den vil rense landet og bæl-

terne for roverne og det gyselige vejr, vi har idag, håber

jeg også vil rense Kattegat.

Ifølge cl. k. h.s befaling er den videre fangetransport

til Jylland bleven indstillet. Grunden til umuligheden i

adskilligt af befalingen af 4. ds. efterlevelse er (anført)

i medfølgende chifre.

Underdanigst

Christian, prins til H.

Derefter kommer 10 linjer talskrift: 10. 26. 6. 15-

32. 30. 10. 6. 32. 30. osv.

Christiania 23. februar 1808.

Underdanig rapport.

Fra d. s. til d. s.

Som nyt patriotisk bidrag er generalkommandoen

pligtig underdanigst at indberette følgende:

Fra Stavanger by modtaget 2000 rdr., hvoraf hr.

agent Kielland yder 1000 rdr. til kanonchalupers byg-

ning på dette sted.

Fra kaptejn Sø Hin g, der ej vil være nævnt, er til

samme øjemed kommen 1 sølvkande med låg, I guldmedalje

og 200 rdr. d. c. Fra fyrværker Knudsen i Chr.sand

skj enkes hans pensjon så længe krigen varer, og hvoraf

i. kvartal er modtagen, med 5 rdr.

Undertegnede må for d. k. h. gjentage sin under-

danigste ansøgning: at kammerherre Løvenskiold med

søn og Nils Anker på Fredrikshald måtte beæres med

en nådigst skrivelse fra d. k. h., og om at de fra hr.

kancelliråd Heiberg til de kvæstede i Kjbhvn. anviste

100 rdr. må blive dersteds udbetalte og mig her dekorteres

i min gage.



Nogle utrykte rapporter og breve fra prins Christian August. 109

Jeg tager mig påny den frihed at anbefale kjøb-

mand Mariboes ansøgning, forsynet med kammerherre

Rosenkrantz' kaution, angående den af ham intenderede

klædesfabrik. Anlægget af denne er — især sålænge kri-

gen varer — af yderste vigtighed for armeen. Yinter fort-t

må desuden benyttes, når leverance skal ske til den fore-

slåede tid.

For svovlfabriken skal jeg selv gå i kaution og

liåber — i medfør af d. k. h.s resolution — at fa dette

anlæg sat i gang.

Den intenderede gevær fa brik bringes i nådigst

erindring.

Til bygning af den af d. k. h. anmeldte brig kan der

for ojeblikket ikke afsees nogen bygmester: desuden mang-

ler der værft og fornødne tommer m. v. i de fornødfie

dimensjoner. Jeg indstiller derfor påny underdanigst, om

den sidst ommeldte sum skal anvendes til briggen Brag-

næs bygning i Danmark.

Kanonjollernes bygning med sejlbehør gjør heldig

fremgang.

Et af mig afsendt kanonfart øj er lykkelig ankommen

til Bergen. Jeg fornyer min begjæring til d. k. h. om. at

en duelig søofficer måtte afsendes til Bergen, hvilket straks,

-og en lignende til Trondhjem. hvilket senere vilde behoves.

Underdanigst

Christian, pr. til H.

Løjtnanterne Harboe. Gram. S o m inerschil d

.

Knudsen og Wahrendorf er komne her til Christiania

og afgåede til deres bestemmelser.

Christiania 4. marts 1808.

Underdan igst rapport.

Fra d. s. til d. s.

Det er en angenem pligt for mig at kunne indberette
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for cl. k. h. et bevis på. at vort kystværns indretning ej

vil være uden nytte. Jeg vedlægger den til mig indkomne

indberetning. Jeg agter til opmuntring at lade forfærdige

nogle medaljer til uddeling blandt dem, der udmerker sig

og beder d. k. h. om. at disse individer må bære samme

i et rødt og hvidt bånd. På medaljen lader jeg anbringe

en simpel egekrans og i samme en passende indskrift.

Jeg har underdanigst at indberette følgende patrio-

tiske bidrag:

I Stavanger by er der efter hr. agent Kiellands

opfordring sammenskudt til 2 kanonchaluper.

Ved kancelliråd Balles opmuntring er der i Lyngdal

i hans sorenskriveri subskriberet til 2 kanonbåde.

Fra hr. M u n t h e af Morgenstierne i Moss —
uformuende at bidrage af egen formue — indkomsten af

en af ham given koncert med 50 rdr.. hvorved han for-

binder sig for. sålænge krigen varer, at bidrage årlig med
indkomsten af lire af ham til dette øjemed givende koncerter.

Jeg vedlægger en melding om de nyerere efterretninger.

Underdanigst

Christian, prins til H.

Den vedlagte melding er dateret Farsund cl. 24.

februar 1808 og undertegnet Jonas Lund:
Igår morges, mellem kl. 7 og 8 udsejlede fra Hitterø

9 små fartøjer, nemlig 5 danske, der var komne fra Ber-

gen, og 4 norske nordjagter. Yinden n. v. med tyk luft.

Da de kom på Listerfjorden, kom en engelsk kutter-

brig ind fra soen i tykken, udsatte 5 armerede både og

bemægtigede sig de 9 fartøjer. Folkene flygtede iland og

reddede sig, men to af nordjagternes mandskab blev taget.

Eodeanfører Lars Reinert s en og Skipper Jacob
Tome st ad opmuntrede søkystværnets mandskab, som var

tilstede, til at gå med dem i 5 små både for at gjenerobre

nogle af de tagne skibe. De roede til en jagt fra Errø,

„Elisabeth Maria", som blev bukseret tilsøs af de engelske
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armerede både. Da de korn på skud, blev der fyret en

levende ild fra begge sider, som tvang de engelske til at

kappe deres buksertoug og soge de andre engelske slupper.

I dette mellemrum gik de norske både, der var bemandet

hver med 6 mand. ombord på den danske jagt, hvor ingen

folk fandtes, og gav sig- straks ifærd med at bukser

e

fartojet tillands.

Imidlertid havde de engelske både fået flere folk: de

kom igjen for at tage fartøjerne, men de norske folk af-

fejede dem således, at de med uforrettet sag måtte sløje (?)

kutterbriggen. der med de andre gjorte priser satte kursen

s. v. mod England.

En forhen rovet norsk båd lod de engelske drive.

Idag er funden en engelsk båd. der er bjerget. Jagten

Ira Erro er indbjerget i nodhavnen Snekkestad ved

Listerlandet.

Af de norske er ingen dræbt. Dette rapporteres

hr. kommandoren iLorents Fisker).

Christiania 11. marts 1808.

Underdanig rapport.

Fra d. s. til d. s.

Jeg må indskrænke mig til en meget kort beretning-

og alene referere mig til min for 2 dage siden originale

afsendte

:

De fiendtlige skibe har hidtil ej forøget sig i de

svenske havne. En fregat med 10 å 12 koifardiskibe var

komne til Marstrand, et af disse var. som man siger,

ladet med penge, det andet med salpeter osv.

De svenske aviser skal indeholde, at Helsingfors og

Lovisa var indtagne af russerne.

[Resten er i chifi're. nemlig:!

X. skriver, at alt trækker sammen i Sverige. Her
ved grænserne er alt roligt. Fladstrandspost er idag an-
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kommen. Intet fra cl. k. h. Rygtet gik i Sverige, at

20000 svensker var i Sjælland og allerede i Slagelse, at

kommunikation med Helsingør og Norge nu skulde ophøre

;

men alt dette er jo hidtil kun rygte. Var det sandt, vilde

det være signal. Jeg andrager om kommunikation mellem

og Christianssand for posten. „Christian

Fredrik" lå endnu i Chr.sand for modvind.

D. k. h. tilgiver nådigst flygtigheden af denne melding.

Underdanigst

Christian, prins til H.

Som bilag til denne skrivelse vedligger et ikke un-

derskrevet ark sålydende;

Fra den kommanderende general søndenfjelds.

A. Dateret 11. marts 1808.

Det blev eragtet nødvendigt, at en provianterings-

kommisjon f. år blev nedsat i Fredriksstad til begge or-

logsskibenes i
) bedst mulige proviantering. Denne kom-

missjon. bestod af en søofficer, krigsråd Siewers og løjt-

nant Larsen af Nordenfjeldske regt. Generalkommandoen

fandt det billigt, at sidstnævnte skulde gives diæter for

disse ekstraordinære forretninger.

[I margen har kronprins Fredrik egenhændig tilføjet:

„Bestemmelsen af disse diæter overlader jeg Dem aldeles

at bestemme efter eget tykke".]

B. Dateret 11. marts 1808.

I anledning af den forhen indsendte ansøgning fra

assessor Henckel på Kongsberg havde hs. durchlauchtig-

hed ytret at ville være hans kautionist under visse be-

tingelser.

[Regentens bemerkning i margen: „Jeg vil, at regje-

ringskommissjonen antager sig denne sag og sørger for

alt. hvad der kan bidrage til dens lykkelige udfald".]

L

) „Lovisa Augusta" og „Lougen", begg-e under komniandør-

kaptejn H. C. Sneedorffs overkommando.
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C. og D. Dateret 17. og 18. marts.

1. Efterretninger fra Sverige. Dislokation af trop-

perne.

E. Dateret 23. marts.

[Hs. durchlautighed melder at have erholdt krigser-

klæringen mod Sverige, efterretningen om de svenske

troppers marseh og de svenskes bekjendtgjøreise om. at

ingen svensk og norsk må passere grænsen osv.]

2. Man siger, at løjtnant Holmboe er arresteret i

Gøteborg. [Relation om hans adfærd der. Hs. durcbl. har

ej reklameret løjtnanten, da han intet officielt vidste derom.]

[Eegentens i dette tilfælde uklare bemerkning i mar-

gen]: Løjtnant Holmboe er ganske og aldeles ved-

kommende passere. Jeg tror ej at burde lægge nogen

vegt].

3. Rapport om affæren mellem briggen ,.Lougen-

og en engelsk kutterbrig.

4. Efterretningerne fra Sverige modsigende.

5. Mariboe og kapt. Krefting og Xes's andra-

gende bringes i allernådigst erindring.

[Regentens bemerkning i margen ad punkt 5: ..Her-

over er alt afgivet resolution, og hermed det må have sit

forblivende-].

Under 11. marts 1808 sender Christian August
en forestilling fra Christiania, hvori han anholder om. at

de i bilaget fra generalkirurg Thulstrup rekvirerede

instrumentkister m. m. må blive opsendte.

[I margen har kronprinsen anført, at det er bedst at

sende instrumenterne over Fladstrand. Med en anden

båndskrift — måske generaladjutant v. Biilows — er

anført, at sagen er ekspederet den 31. marts til prins

Christian og stabskirurg Tønder.]

[Fra gen eralkirurg Thulstrup.

Som bilag vedligger et promemoria fra generalkirurg

Thulstrup. dateret Christiania 8. marts 1808. hvori ud-
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tales det ønskelige i, at en sådan duelig mand som distrikts-

kirurg Scilla dermund kunde forsynes med de til hans

kunst så nødvendige rekvisiter. Han kan skaffe medika-

menter og medikamentkasser, men derimod ikke kirurgiske

instrumenter, da armeen er så dårlig forsynet hermed, at

der på ingen måde af disse kan afgives hverken til sø-

defensjonen, kystforsvaret eller til borgervæbningen. Han
tilråder, at der rekvireres op fra søkvæstlmset i Kjøben-

havn en 10 a 12 kister med instrumenter og at de fordeles

til sødefensjonen og kystværnet. Thulstrup klager også

over, at der mangler forbindingsinstrumenter og over, at

bandagevæsenet er mangelfuldt. Han tilbyder efterhånden

at anskaffe det fornødne, når regjeringskommissjonen blot

vil anvise ham de dertil fornødne penge,]

Christiania d. 11. marts 1808.

Fra

Christian August

til

kronprinsen.

Da orlogsskibene „Christian Fredrik -
' og ,.Lovisa

Augusta- i forrige år indløb til Fredrikstad, gjordes van-

skeligheder ved deres proviantering.

[Prinsen motiverer derfor nødvendigheden af det skridt,

han foretog, nemlig at anordne en provianteringskommis-

sjon for at forsyne skibene med det nødvendige. Han
lod krigsråd Sievers og løjtnant af Nordenfjeldske regt.

Larsen indtræde i kommissjonen og anbefaler sidstnævnte

til at få diætgodtgjørelse udbetalt.]

Christiania 15. marts 1808.

Fra d. s. til d. s.

Om følgende patriotiske bidrag, som er ydede til
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fædrelandets forsvar, aflægges d. k. h. x
) denne underdanig-

ste indberetning:

1. Af Mosse bys indvånere er subskriberet til sø-

defensjonens gjenoprettelse 5195 rdr. 26 /S samt 102§ lod

gammelt sølv. Sølvet er indkommet og af den anførte

sum: 1695 rdr. 26 /?.

2. Af presten Schmidt til Eger er indsendt sølv

og medaljer: 96^ lod.

3. Af kjøbmand og borgerkaptejn Andreas Stang

i Fredrikshald er ved skrivelse af 10. d. m. tilbudt fra

1. juli d. år, sålænge krigen varer, årlig 100 rdr. d. c.

Underdanigst

Christian, pr. til H,

Christiania 15. marts 1808.

U) iderdanigst i-app ort.

Fra d. s. til Frederik d. 6.

Siden min sidste underdanigste rapport er intet fore-

falden som fortjente d. k. h.s opmerksomhed.

I Sverige er udkommen en anordning, hvorved alle

rejsende forbydes at bortfjerne sig fra alfarvejen, men

antager ingen af vore pas for gyldige undtagen stiftets.

En med pas fra politimester Wuli forsynet kjøbmand

skal fra Karlstad under militær eskorte være bragt til

Magnor bro og betydet ej at vende tilbage, når han ej

var forsynet med tilbørligt pas.

De engelske skibes antal er ej hidtil bleven forøget,

men jeg håber snart at kunne melde, at den sidstanmeldte

brig er falden i vore hænder.

I Sverige rustes af alle kræfter. Bådsmændene er

beordrede til Carlskrona. Skjærgårdsflotiljen udvises og

sendes til sin bestemmelse.

*) At kronprinsen var bleven konge d. 1 3. marts erfarede Christian

August formentlig først den 18. s. m.
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Rygtet går. at alle rejsende skarpt eksamineres, og at

komunikationen meget snart vil blive spærret for rejsende.

Jeg må altså sende mine meldinger pr. Fladstrand.

Underdanigst

Christian, pr. til H.

Christiania 18. marts 1808.

Underdanigst rapport.

Fra cl. s. til d. s.

Den fiendtlige styrke er, såvidt mig bekjendt, ej ble-

ven forøget.

1 Sverige rustes meget sterkt og såvel den sig ytrende

stemning dér som de der stedfindende troppesamlinger

nøder mig til at gjøre et korps mobilt for at være sikker

for overfald.

D. k. h.s befaling er bleven general Hesselberg
med øvrige tilstillet.

For den mine tvende adjutanter viste nåde aflægger

jeg min underdanigste taksigelse.

Underdanigst

Christian, pr. til H.

Allerunderdanigst rapport :

Fra d. s. til cl s.

Sendt fra hovedkvarteret i

Moss d. 5. april 1808.

Skrevet midt i marts.

I chiffre.

Igår blev mig meldt, at de svenske med 1000 mand

var faldt ind ved Brekkene, 50 mil fra Røros. Den dér

liggende bataljon var rykket frem, og oberst Staffeldt

havde sendt dem 2 kompanier over Fæmundsø i ryggen.

Idag hører jeg, at den hele efterretning sandsynlig er

verdrevei. Håber snart at kunne indberette udfaldet.



Nogle utrykte rapporter og breve fra prins Christian August. 1 17

Ved Magnor har en af vore patruljer taget en over-

og en underofficer af en svensk patrulje, som uforsigtig

gik over grænsen, i et norsk hus, Officeren agter jeg at

lade gå på sit æresord.

De tropper, der står imod os, synes ej at være syn-

derlig aguerrerte. Herpå haves beviser. Fiendtligheder

er hidtil ikke forefaldne; men fienden begynder at kon-

centrere sig. Dalregimentet ventedes ved Eda skanse

:

jeg har fået den svenske befaling. Vermeland (regimen-

tet) stod ved Aasbøl. I Bohuslån opover til Vermeland

(findes) henimod 5000 mand, hidtil alt infanteri.

Jeg har modtaget duplikat og triplikat af d. maje-

stæts befaling af 26. marts. Originalen er sandsynlig tabt.

På efterretning om svenske armerede både, som strejfede,

har jeg ladet anskaffe en chaluppe, der koster 1000 rdr.,

og som kan armeres med 4 kanoner og 2 haubitser til

posternes overbringelse. Jeg iler nu til besvarelsen af

nævnte høje befaling.

ad 1. Jeg ser, at russerne har vanskeligt for at

komme over; men at de må forcere passagen, om vi skal

reddes, er ligeså vist.

Deres politiske interesse udfordrer, at de besætte Sve-

rige, thi de franskes naboskab kunde blive meget farlig

for fremtiden. Jeg formoder, at dette har givet anledning

til den befaling. Ponte-Corvo har erholdt. Mindre in-

teresse må vige for den større. Danmark ofres, når Ost-

indien kan vindes.

ad. 2. Jessens skjebne misundes ham af enhver

mand. Måtte jeg få den samme

!

At .... er indefrossen, og at overgangen udsættes

er højst beklageligt, også fordi der mangler skibe til at

overføre proviant til Norge, hvor mangelen er stor på

korn og fedevarer og fornemmelig på furage.

Varer dette endnu i to måneder, ser jeg ingen res-

sourcer, da alle kræfter må anstrænges, alt landværn er

i tjeneste og de fleste gård- og husmænd, hvorved der vil
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fejle på hænder at dyrke jorden: om dette dog på enkelte

steder overkommes, vil der mangle sædekorn.

Et svært uvejr er indfalden siden få dage; snart vil

de fleste veje være ufremkommelige og altså diversjoner

til landets forsvar næsten umulige. Russerne kan ikke

komme hertil inden nogle måneder, og når de kommer,

hvoraf skal de leve? Her og i Sverige findes intet!

Jeg beder d. majestæt give befaling til, at alle kræf-

ter anstrenges for at tilføre Norge proviant og furage fra

Jylland og Arkangel, såvidt muligt. Jeg tillader mig at

forskrive fra Ribe og at tilstå assurance på sædvanlige

vilkår med 8%.
Vi skal stå og vi skal slåes som mænd af ære, men

omringede på alle sider i en cirkumference af nogle hun-

drede mil uden mulighed at spille krigen ind i fiendens

land — er det et vanskeligt problem at forsvare sig med

held.

Stemningen, især nordenfjelds, er ypperlig, men kræf-

terne mangler. Alt, hvad jeg her kau bringe sammen,

når jeg ej skal blotte fæstningerne Fredriksværn og Chri-

stianssand, er 6 å 7000 mand, og samme antal står i dette

øjeblik mod mig foruden korpset i Ørebro. Kommer der

ikke snart hjælp på en eller anden måde, anser jeg Norge

for tabt. Men det håber jeg ikke at overleve, men falde

som en mand af ære og tro undersåt.

P. S.

Christiania d. 17. marts 1808.

Fienden samles sterkt på grænsen. Jeg ser mig nødt

til at samle bataljonerne i Fredriksstad, Fredrikshald.

Fredriksværn og Kongsvinger. Jeg håber, at alle kan

være på sin post d. 23. eller 24. på Trondhjem, Bergen

og de længst bortliggende nær. Til den tid vil man have

sikker efterretning, om de franske også bliver aktive.
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Kordonen trækkes da, om det er nødvendigt, og

trænheste leveres.

Deres kongl. majestæts befalinger en chiffre af 8.

marts har jeg modtaget.

Underdanigst

Christian, pr. til Slesvig-Holsten.

12. mai.

P unkt er,

hvorpå hs. durchlantighed prins Christian til Slesvig-

Holsten p. p. beder om deres kongelige majestæts

allernådigste resolution,

1. Under 16. april, gjentaget under 12. mai, anbe-

fales kaptejn Dreyers efterladte trængende, kone og børn.

2. Under 16. april anbefales fortrinlig kaptejn Amt-
zen til befordring, hvortil hs. durchl. har vovet at give

ham forhåbning.
oD

4. I samme rapport ønsker hs. durchl. deres k.

majestæts resolution om udveksling af fangne officerer m. fl.

foranlediget ved, at oberst de Seue har udvekslet den

svenske officer Belfrage mod løjtnant Fabricius af 1.

Akershus.

5. [Om udskrivningen].

6. Ved en patrulje om natten blev en bonde, som

flygtede og ej vilde stå, skudt af vore egne tropper ved

Kongsvinger. Familien anbefales til deres majestæts nåde.

20. mai.

Duplikat. Originalen sendt 24. mai.

1. Om at 1000 franske tiraljører ønskes til hjælp.

2. Om at officererne af prins Christian August
har fået tilladelse til at bære en simplere uniform, så de

bliver mindre udsatte for at bortskyd.es.

[Anm. Disse to punkter er trykte i: Meddel, fra

Krigs.ark., 3. B. s. 393.]
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3. Hs. durchl. har sendt åbne breve fra de svenske

fanger til deres familier og har modtaget lignende breve

til dem.

[Anm. Resten af dette punkt handler om kaptejn

Godée af Dalregimentet og er trykt i: Meddel, fra Kiv
ark. 3. B. s. 392.]

4. De ansøgte hæderstegn bringes i allernådigst er-

indring, da flere af armeen så ganske fortjener deres

majestæts nåde.

27. mai.

5. I anledning af skipper Paul Lund. der havde

påtaget sig den impertinente missjon om fangernes ud-

veksling i England, tror prinsen, at skipperens ubetænk-

somhed kunde afsones med nogle dages arrest på Akers-

hus, og at dette vil finde deres majestæts allernådigste

approbation.

Rapport
fra major Krebs som p. t. højstkommanderende ved det

Norske jægerkorps, dat. 31. mai 1808.

Tvende mænd ved navn Nils Fræng og Ole Wee
blev for nogle år siden, som udtjente, afskedigede fra det

Norske jægerkorps. De ønskede, da landet blev indviklet

i krig, også at deltage i at forsvare det kjære fædreland,

og da dette blev bevilget, begav de sig også straks på

vej bid til korpset.

Ved deres ankomst igår spurgte jeg dem, hvad de

troede at burde have i håndpenge : Svaret var: de vilde

ej gå ind for penge, da de troede, at deres pligt for-

drede, at de også burde bvcle sig frem, især da de havde

fulde kræfter at udholde krigens besværligheder for at

værne for konge og fædreland. Kun bad de om at be-

holde de 5 rdr., der var udbetalte dem af korpsets kom-

missjonær til at istandsætte dem med.

De er gifte og har børn.
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Kjøbenhavn, h. m. kongens

kabinetssekreteriat d. 22. juni 1808.

Fra

kabinetssekretær P. Jessen
til

kammerherre og generaladjutant v. Biilow.

Kaptejn Wegener, chef for Østerstadskompani af

Kjøbenhavns borgerlige infanteri, har som et offer på fæ-

drenelandets alter tilbudt sin gage, 300 rdr. årlig, sålænge

krigen varer, med den bestemmelse, at de 200 rdr. skulde

anvendes til hans majestæts søværns gjenopvækkelse og

de 100 rdr. til den underofficer eller menige af den nor-

ske armé, som h. d. prins Christian August finder

at have mest uclmerket sig i løbet af året.

Hs. majestæt har tilkjendegivet admiralitetskollegiet

det fornødne i henseende til anvendelsen af de tilbudte

200 rdr., dernæst befalet mig at anmode hr. kammerher-

ren om i sin tid at bringe hs. majestæt de tilbudte 100

rdr. til den sig mest udmerkende underofficer eller menig

i den norske armé — i allernådigst erindring.

P. Jessen.

Hovedkvarteret Borregård

d. 15. juni 1808.

Fra

Christian August

til

Frederik d. 6.

[Denne depesche, der er på 2 folioark, foreligger på

følgende linjer nær i udechiffrerede chiffre.l

Da posten ved Berby var med iberegnet i kapitu-

lationen, sendtes løjtnant Spørck som parlamentær hen

for at opfordre dem. (sic). Overadjutant Adl er sparre

erklærede ej at stå under Knor ring. Da løjtnant Spørck
Norsk militært tidsskrift. 61. bind. 9
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så, at den fieDdtlige post bestod af 500 mand med 4 ka-

noner, vor kun noget over 600, nu belæsset med 340 å

350 fanger, så resolverede han kort at slutte en våben-

stilstand. Ifølge denne blev alle fanger m. m. transpor-

terede under nendens øjne tilvands og er nu for det me-

ste lykkelig komne til Fredrikshald.

Jeg tør påstå, at denne ekspedition har få, som kan

sættes i ligning med samme i henseende til dygtighed
i udførelsen, udmerket bravur og konduite.

Alle officerer har vist sig som mænd af mandigt mod

og ære, men fremfor alle har kaptejn Arild Huitfeldt,

løjtnant Spørck og tøjhusløjtnant Magnussen udmer-

ket sig ved det overlæg og den raskhed, med hvilken de

har dirigeret det hele.

Overbevist at deres majestæt, som altid belønner den

sande fortjeneste, vil bifalde det, har jeg vovet at love

den første majors og de tvende sidste kaptejns karakter,

ansøgende at denne nådesbevisning, som enhver vil anse

som fortjent, og som ej vil give anledning til jalusi, måtte

allernådigst bevilges. — Kunde det tilføjes, at løjtnanterne

Spørck og Magnussen lovedes de første vakant blivende

nationale kompanier, og gagen ad interim ekstraordinær

dem blive tilstået, da vilde undertegnede anse det for et

nyt bevis på d. majestæts nåde.

Jeg forbeholder mig at indmelde flere træk, som vid-

ner om armeens ånd og mandskabets udmerkede tænke-

måde, og som fortjener at opbevares til Norges hæder.

Jeg må bringe kaptejn J lir gen s en af det Leirdal-

ske kompani i allernådigst erindring, han som i affæren

ved Jerpset viste en udmerket resolution og konduite.

Allerunderdanigst

Christian, pr. til EL

Denne rapport er altså afsendt 2 dage før oberstløjt-

nant Juuls vidtløftige rapport af 17. juni om affæren ved

Præstebakke m. v., se Kr. S. 3 b., s. 399—406
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Hitterø, septr. 1803.

K, a p p o r t

fra Kystværns-divisjonschef Petter Jansen Lem vig li

på Hitterø til kommandør Bierck.

(Forkortet).

Den 11. september kl. S 1
/^ form. blev der fra mit

hovedallarmpunkt Hågåsen signaleret, at en engelsk fregat

satte en stor barkasse og tvende slupper ud, fuldproppede

af soldater og matroser, som synes at ville gjøre landgang

mellem Rasvog og Kirkehavn. Her blev straks gjort

allarmskud, og alt til forsvar iagttoges. Jeg rejste straks

ud i både med det kystværn, jeg havde fået samlet samt

med en liden båd, hvori en 4 kanon. Den halve del

af 2. sektions mandskab lod jeg marschere til Rasvog for

at observere tienden.

KL 9 form. var vi udenfor de yderste skjær, godt

tO mand, vel bevæbnede ; da var fregatten 1

/2 mil fra

land og styrede lige på Kirkehavn. Den havde tvende

slupper i læ og barkassen til luvart. Jeg posterede mand-

skabet og ventede, men da fregatten fik et vindstille, var

dens indsejling mod landet langsom. Kl. 12 vendte han

mod syd og signalerede sine fartøjer ombord, men da disse

ikke blev overhejsede, formodede jeg, at han ikke vilde

opgive sin hensigt, hvorfor jeg tog stilling midt imellem

Rasvog og Kirkehavn, for at dække begge disse steder.

Fregatten styrede nu derhen og kl. l 1

/2 var clen neppe

3 kabellængder fra os. Dens små fartøjer styrede lige

mod os og vi fyrede da straks med dobbelt skarp, de

holdt nu op med at ro, men efter et lidet overlæg mel-

lem dem, kom de ilfærdig mod os og en levende kanon

og musketild begyndte fra begge sider. Det gode bryst-

værn, vi havde af klippen, frelste os fra de fiendtlige kar-

dætsker, der regnede over os. Dog kom ingen mand til-

skade af os, men at der blev tyndt på folk i de fiendtlige

slupper kunde let sees. Alle ca. 400 geværskud, som
9*
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løsnedes fra os, kunde vel beller ikke alle gå fejl på pi-

stolskuds afstand.

Fienden vendte nu og roede med al den styrke, han

havde, til fregatten. Vi vedblev at fyre med skrå, men
fregattens batteri hindrede os fra at forfølge dem. En-

gang råbte fienden hurra, men siden skede hele attaken

under hurraråb fra vor side.

Divisjonschef Jonas E. Lund sendte forsterkning

af ca. 150 mand i både. hvoraf 2 under kommando af

rodeanfører Amund Abrahamsen Kiørve kunde komme
hen til os med 26 mand. der med iver deltog i attaken

for at afslå fienden. De øvrige både hindredes af fregat-

ten i at undsætte os, men samledes i Rasvog under min

sektionschef Jens Michael Jansen, der havde foranstaltet

alt til at modtage fienden.

Kaptejn Oh ls o n, der var her i telegrafaffærer, har ikke

bidraget lidet til, at denne fiendtlige landgang blev afslået.

Mandskabet viste altid både ro og raskhed, især må jeg

have anbefalet rodeanfører Didrik S. Dahl, der efter al

sandsynlighed nedlagde tvende fiencler med sin gode rifie.

Sektionsanfører Petter Schiønning ankom hertil med

sit mandskab vel væbnet i gode både så hastigt som mu-

ligt og deltog med os hele natten, om fienden vilde påny

besøge os.

Ved dagens komme friskede vinden op af S. O., og

fregatten satte kursen nordefter. Derpå dimitterede jeg

mandskabet, enhver rejste til sit hjem glad og fornøjet.

Underdanig

Petter J. Lemvigh.

En på tysk affattet skrivelse uden underskrift fra

septr. 1808:

I overensstemmelse med et af general v. Krogh i

Trondhjem ytret ønske og ifølge de af den kongelige ge-

sandt i St. Petersburg foretagne skridt har den russiske
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regjering erklæret sig villig til at overlade vor regjering

til videre forsendelse til Norge følgende gjenstande:

400 geværer.

1000 pnd kanonkrudt.

2000 — fint skydekrudt.

60 — bly.

60000 flintestene.

40000 pistolstene.

Disse våben og ammunitionssager vil blive afleverede

til den kongelige konsul Brust i Arkangel, hvorefter de

på hurtigste måde vil blive befordret videre efter den

kongelige gesandts anvisning,

[Herunder står med kong Fredrik d. 6. s håndskrift:

At kommuniceres i chiffre til general v. Krogh.

Derunder står:

Ekspederet d. 25.9. 1808 til prins Cristian August
for ved ham at kommuniceres general v. Krogh].

Hafslund d. 15. september 1808.

[Noget forkortet.]

Fra

Christian August

til

Frederik d. 6.

Til kongen.

Fra generalmajor v. Staffeldt er rapport indløben,

at tienden d. 9. cl. m. med betydelig styrke rykkede mod
grænsen. Major v. Amt zen udsendte straks løjtnant v.

C o lb j ørn sen med en patrulje på 1 underofficer og 16 ski-

løbere. Denne patrulje stødte straks vecl grænselinjen på
tienden, som der havde fattet post. Løjtnauten angreb

straks, men efterat have givet tienden endel skud, der

blev besvaret uden virkning, så han, at tienden begyndte

at trække sig tilbage om hans flanke, hvorfor han holdt

det rådeligst at retirere, hvilket skede langsomt og i bed-

ste orden.
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To andre patruljer blev atter fremsendte, en på hver

side af Harstadsøen, men tienden var borte fra Hogsæt,

eg den ene patrulje gik 1

(2 mil ind i Sverige uden at

støde på nogen fiende. Fienden skal have stanset ved

Harstad-gårdene i Skillingsmark og udsat sine poster der.

Fiendens styrke angives til 2000 mand.

Den 10. d. m. foretog major v. Ar ntzen en rekogno-

sering mod Hogset i Sverige. Fienden trak sig tilbage

til sin forrige stilling.

Deu 12. d. m. skede om morgenen et angreb på felt-

vagten i Enningdalen på vestsiden af elven. Fra vore

feltvagter ved søndre Huset og ved Tyslingmoen fik major

v. Krebs rapport om, at den udsendte patrulje havde

opdaget fienden i nærheden, men kunde formedelst tågen

ej se hans styrke og bevægelse. Majoren detacherede

straks kaptejn v. Butenschøn med 60 mand til under-

støttelse på den højre fløj af feltvagten ved Tyslingmoen.

Selv rykkede han frem med reserven og 2 amusetter.

Løjtnant Smit af Nordenfjeldske regt., der kommanderede

feltvagten ved Tyslingmoen, trak sig med orden tilbage

til de fremkomne to amusetter.

Løjtnant Birch af Søndenfjeldske regt. trak sig med

sin feltvagt ved s. Huset tilbage over Enningdalskleven,

harcellerede siden fienden i hans højre flanke og besatte

omsider Røersvejen.

Efter i 2 timer at have udholdt det fiendtlige angreb,

nødte overmagten major v. Krebs til at trække sig tilbage

til Røersladen.

Da indtræffer det uheld, at hestene for den ene amu-

set bliver sky og slog kusken under sig, den overlegne

fiende trængte lige ind på amusetten. uagtet bedæknin-

gen med den mest levende ild søgte at holde ham tilbage.

Løjtnant v. Bruun af Søndenfjeldske regt. lod nu mand-

skabet trække amusetten tilbage, uagtet de (sic.) var om-

ringede af fienden. Han reddede sit mandskab, af hvilke

to blev sårede.
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Kaptejn v. Butenschøn hørte, at vor kanonild holdt

op og så — da tågen delte sig — at han var trængt af en

overlegen magt og trak sig med en del af sin kommando

til Røersbroen. Løjtnant v. Ru st ad svømmede med den

anden del af kommandoet over elven, og da fiendeu vilde

forsøge at følge ham, blev han afvist med et tab af endel

døde og sårede.

Efterat major v. Krebs i 2 x

/2
time havde opholdt fien-

den ved Røersladen, blev hans venstre fløj turneret, så han

måtte trække sig tilbage over Røersbroen for ej at blive af-

skåren. Her fatter han igjen post. Uagtet fienden to gange

stormede på, var det ham dog ej muligt at komme over.

Han forlangte fri retræt, hvilket blev afslået. Derpå

forlangte han våbenstilstand for 1 time, som blev ham
bevilget for l

/2 time. Efter denne tids forløb retirerede

tienden og blev af major v. Krebs med forsigtighed for-

fulgt, hvorefter de forrige feltvagter igjen blev udsatte.

Den styrke, fienden opererede med, var antagelig 600

mand, desuden såes to betydelige afdelinger kavaleri og

infanteri bag ham. Mod s. Huset og mod Enningdals-bro

havde han to bataljoner nyskrevne og endel kavaleri og

desuden en reserve ved Hoveddalen på 100 mand infan-

teri og 50 mand kavaleri.

Ved denne affære blev kaptejn v. Lohmann afBer-

genhusiske regt., løjtnant Smit af Nordenfjeldske og fænrik

v Møller af Telemarkske regt. let sårede. Af mandska-

bet har vi 6 døde og 12 blesserecle, hvoraf nogle hårdt.

Tiendens tab vides ej ; men ved enden af affæren så man
ham slæbe mange døde og sårede bort mellem Ødegården

og Røersladen.

Samtlige i denne affære brugte officerer såvelsom

mandskabet har ved deres udviste bravur ej alene opholdt

den meget overlegne fiende, men også tvunget ham til at

retirere, hvorfor generalkommandoen er pligtig at anbe-

fale dem i deres majestæts nåde.

Allerunderdanigst

C.
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I en rapport til kongen, dateret Hafslund 28. oktbr.,

trykt i Norske samlinger 2. b., s. 247 ffv der nærmest hand-

ler om anskaffelse af flere joller etc. vedlægger prinsen

en rapport fra generalmajor v. Staffeldt der meddeles her.

Matrand den 25. oktober 1808.

Un derdanigst rapport.

Den 19. cl. m. ved middagstid blev mig meldt, at il-

enden havde ladet sig se ved grænsen og mod mørknin-

gen samme eftermiddag indløb melding fra Trondhjemske

skarpskytterdivisjon, stationeret som forpost ved Tollevs-

bøl og Ingelsrud , at en fiendtlig patrulje ved grænsen

og pladsen Vangen havde ladet sig se. Jeg lod samtlige

forposter avertere, at ifald de skulde blive angrebne af

overlegen styrke, da at trække sig tilbage.

Dagen derpå, den 20. ds. ved middagstid, blev fra

Elverumske skiløberkompani meldt, at tienden med bety-

delig styrke både af kavaleri, jægere og infanteri trængte

frem over gården Gaustad og Tranum, så at kompaniet

— efterat have vekslet nogle skud og næsten så sig om-

gået på dets højre flanke — havde trukket sig tilbage

over elven og broen ved Repshus og der fattet post for

at forsvare overgangen her. Næsten til samme tid, dog

lidt senere, blev der fra forposten ved Magnor meldt, at

fienden ligeledes dér trængte frem med en betydelig styrke

af kavaleri, jægere, infanteri og 3 kanoner, og at felt-

vagten ved Magnor såvelsom replivagten ved Illaugsmoen

trak sig tilbage på Skotterudposteringen og indrettede sig

til forsvar. Tillige blev meldt, at endel skud ved sæteren

— hvor allerede Vingerske lette infanterikompani havde

sin post — var bleven hørte, samt at der hørtes skyden

fra den venstre side ved Rud, hvor det Hoffske skiløber-

kompani var stationeret. Uopholdelig lod jeg slå aliarm,

stod med alt færdig for at sutinere cle muligens tilbage-

drevne tropper ved Skotterud samt detacherede en divisjon

af bataljonen Muller til Børudbroen både for at dække
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denne og for at sutinere skarpskytterdivisjonen og det

Hoffske skiløberkompani.

Neppe var alt dette ordnet, førend melding fra Elve-

rumske kompani indløb, at tienden trak sig tilbage og

allerede var på retræt forbi Gauståd-gårdene. Ved ud-

sendte patruljer fra Skotterud blev opdaget, at tienden

også der var gået tilbage og allerede var forbi Magnor.

Fra det Hoffske skiløberkompani indmeldte major v.

Arntzen, at da tienden nærmede sig, sendte han løjtnant

v. Snabell med 2 underofficerer. 1 halvmåneblæser, 1

tambur og 32 skiløbere og grenaderer for at hente nær-

mere underretning om tiendens bevægelser.

Ved linjen (rigsgrænsen) stødte dette kommando på

tienden, gav ham endel velrettede skud, hvorved korporal

Skulstad skal have fældet en. Fienden vendte straks

om og blev forfulgt til Høgset-gårdene i Sverige, hvor

kommandoet måtte vende tilbage.

Da nu fienden således på alle punkter var gået til-

bage, og mørket indtrådte, var intet videre at foretage,

men man besatte igjen sin forhen indehavte post.

Ihvorvel intet betydeligt forefaldt, kan jeg dog ikke

andet ved at indberette dette for d. h. d. encl bemerke,

at enhver, der stødte på fienden, viste sandt mod og en-

hver anfører den bedste konduite.

Det, jeg ved denne lejlighed må beklage, er at en

patrulje på 3 mand — 2 grenaderer af de Tron cl hjemske

og 1 skiløber af Elverumske kompani — er falden i tien-

dens hænder.

Den snedighed og åndsnærværelse, som et fruentim-

mer ved denne lejlighed har vist, og som jeg før har talt

om, forbeholder jeg mig underdanigst nøjere at detaljere,

da jeg formedelst oberstløjtnant v. Ræd er s sygdom mang-

let fuldstændige oplysninger.

Staffeldt.

[Med rapporten fulgte et af senere generalmajor Birch
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udfort ..krokis over positionerne under affæren ved Berby

den 12. septr. 1808". Heraf findes kopi i kobberstik.]

I ..Meddelelser fra Krigsarkiverne". 4. b., s. 28 er

gjengivet halvparten af Christian Augusts skrivelse

til kongen af 22. nov. 1808, Da resten af depesehen bL

a. indeholder en anerkjendende udtalelse om to norske

officerer, meddeles den her.

Hovedkvarteret Hafslund

d. 22. november 1808.

Jeg tog mig gjenstand.

Med bekymring må jeg melde deres majestæt tabet

af tvende af vore dueligste stabsofficerer, nemlig oberst v.

Juul af Sondenfjeldske og oberstløjtnant, r. D. o., v. Eæder
af 2. Trondhjemske inf. regt.. begge efterladende talrig

familje i mådelige omstændigheder. Det er min pligt at

anbefale disse efterladte af tvende af deres majestæts

mest u dm er kede stabsofficerer, som i denne kampagne

har distingneret sig ved talent og aktivitet — og

derfor af d. m. blevne belønnede — til d. m.s nådige forsorg.

Oberst v. Juul har tilkjendegivet mig følgende ønsker

til allernådigst bønhørelse

:

a. At kaptej n S p ø r c k og grosserer Carsten Tank
udnævnes til formyndere for hans børn og til kommissæ-

rer i boet.

b. At hans ved det danske landkadetakademi an-

satte son i sin tid måtte ansættes ved et regiment i

Danmark.

c. Jeg ansøger allerunderdanigst, at hans tvende øv-

rige sønner måtte indskrives ved det danske landkadet-

akademi. og at den ældste, som er henved 10 år gv dér

optages til nytår og som kostkadet. De medgående be-

kostninger skal herfra blive berigtigede. 5 umyndige og

uforsørgede pigebørn anbefales d. m.s nådige forsorg.

Allerunderdanigst

Christian, pr. til H.
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[I margen står skrevet med kongens håndskrift : Alle

disse punkter a. b. c. indvilges. Den ældste søn på 10

år skal af mig holdes som kostkadet i Norge.

Hvad har enken i pensjon?]

Der foreligger i novemberpakken en chiffreret og

udateret melding fra Christian August til kongen,

vistnok skreven i cle første dage af 1808. Den lyder så-

ledes:

Søndenfjelds har (vi) to gevorbne (regi-

menter), er . . 4000 mand.

fire nationale er 5760 „

3 dragon-(regimenter) med reserve å 720 mand er 2 1 80 „

2 l

/ 2
bataljon jægere, er 900 „

landeværn 7070 „

Tiis. søndenfjelds. eksklusive prima plana,j

Vesterlehns (regt.) som bruges til flotilj en,
j> 20910 mand

kysten og i Christianssand samt artilleriet.

Herfra går for underofficersvakanser og

artilleri 6 å 700 mand

Garnisoner : Christiania og Fre-

drikssten a 1500 mand er 3000 „

Fredriksståd . . . . 20 å 2500
,,

Fredriksværn 2300 „

Kongsvinger 900 „

SvR'e m. v. . ?

Vil blive et aktivt korps på 8 å 9000 mand, inddelt

i 12 infanteri- og 2 jægerbataljoner, 4 eskadroner, 1 ri-

dende, 2 fodbatterier og 2 pionerkompanier.

Hertil fra Trondhjem 1300 mand
i 2 bataljoner, 2 eskadroner og 2 kompanier.

Disse 11000 mand
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"behøver daglig med muligste indskrænkning 119 skpd hø

til 3800 rationer. Hertil haves 40000 skpd. Pointen

kan altså ei pousseres langt. Komunikation (haves) ved

streifskorps (med) Røros fra Trondhjem af.

Objekt: Carlstad—Gøtaelven.

For at (kunne) benytte første øjeblik, måtte jeg di-

sponere over „Christian Fredrik", hvortil jeg udbeder

mig resolution.

I tilfælde af fred med Sverige agter jeg at sende

v. Staffeldt med grenadererne nordenfjelds under v.

Harboe 2 kompanier jægere under v. Aabel og nogle

haubitser til Christianssand til i marts [næste år].

Over det herommeldte udbeder undertegnede sig d. k.

h.s nådigste resolution.

Underdanigst

Christian, prins til H.

A n m. I „Illustreret Familielæsning' 1

,
IV, Chra. 1885, findes korte

autografler af flere af cle i det foregående nævnte per-

soner.
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